
UCHWAŁA Nr 673 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat  

w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym  

jest Miasto Konin. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) w związku 

z art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin, zapewniają 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00 do 13:00, dla grup porannych, natomiast dla grup popołudniowych 

określa dyrektor w statucie przedszkola. 

 

§ 2. 

 

1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w prowadzonych przez 

gminę publicznych przedszkolach, w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony 

w § 1 wynosi 1 zł za każdą pełną godzinę zajęć. 

2. Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest 

jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa § 2 ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka 

w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów 

prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

§ 3. 

 

1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 w wysokości 50%: 

1) za drugie dziecko z jednej rodziny uczęszczające do przedszkola, 

2) za dzieci trzy, czteroletnie i pięcioletnie objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Koninie. 

2. Zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 nie podlegają sumowaniu. 

 

§ 4. 

 

Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2: 

1) za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola, 

2) niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 

3) objętych formami rodzinnej pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 

ze zm.), 

4) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego lub 

instytucjonalnego. 
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§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina oraz dyrektorom publicznych 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

 

§ 6. 
 

Traci moc Uchwała Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. w sprawie 

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Konin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 17 października 2013 r. poz. 5644 ze zm.). 

 

§ 7. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
 

 

            Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

                 /-/ Wiesław Steinke 
 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 673 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

 
 

Zgodnie z art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) organ prowadzący publiczne przedszkola 

jest zobowiązany określić wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

   

 

         Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

                  /-/ Wiesław Steinke 
 

 

 

 
 

                                                                                                        

 


